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“…ผมต้องเฝ้าช้างป่าไม่ให้เข้ามากนิ

ข้าวโพดเกือบทุกคนื ตอนเช้าต้องไป

ท�างานในไร่ต่อ ไม่ค่อยได้นอนครับ  

น่ีก็สามสี่เดือนแล้ว เดือนท่ีแล้วก็มี

คนเจ็บจากช้าง…” เสียงบ่นของคน 

อยู่ใกล้พื้นที่ช้างป่า วันนี้ดังสะท้อน 

ออกมาคล้ายกนั ปัจจบัุนประเทศไทย

มีช้างป่าออกหากินนอกพ้ืนท่ีป่า  

51 พื้นที่ จาก 71 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่

มีช้างป่าอยู่อาศัย 

ในอดตีมนุษย์ถอืว่าช้างเป็นสตัว์ป่าทีน่�ามาใช้ประโยชน์ได้ พระมหากษตัรย์ิทรงคล้อง

ช้างมาใช้ในกองทพั ชาวบ้านคล้องช้างมาเป็นพาหนะ ชาวตะวนัตกน�าช้างเข้ามารบั

สมัปทานป่าไม้ ส่งผลให้ช้างได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของวถีิชวีติผู้คนท่ีอยูใ่กล้ป่าธรรมชาติ

ท่ัวทุกภมูภิาคของไทย ต่อมาแนวความคดิอนรุกัษ์สตัว์ ผลกัดันให้มกีฎหมายและให้

ช้างเป็นสตัว์สงวน ขณะทีม่นษุย์เพ่ิมจ�านวนและขยายทีท่�ากนิรกุป่าเข้าไป ส่วนช้างเป็น 

สัตว์ใหญ่ที่กินพืชต้องการพ้ืนท่ีในการหาอาหารเป็นบริเวณกว้าง จึงท�าให้เกิดการ 

เผชญิหน้าและความสูญเสียท้ังชวีติและทรัพย์สินของชาวบ้านท่ีอยูใ่กล้ป่า

อนัทีจ่รงิแล้ว พีน้่องคนไทยไม่ได้เผชญิกบัปัญหาช้างป่าออกมากนิพืชผลและรบกวน

คนเพยีงล�าพังประเทศเดียว แต่หลายประเทศรอบบ้านเรา เช่น กมัพูชา เมยีนมา ลาว 

อนิโดนเีซยี และมาเลเซีย กป็ระสบปัญหาช้างป่าออกหากนินอกพืน้ทีป่่ามากขึน้เช่นกัน  

และไม่ใช่เฉพาะช้างป่าเอเชยี (elephas maximus) ท่ีออกมาหากนินอกพ้ืนทีป่่า แต่

ช้างแถบประเทศแอฟริกา กอ็อกมากนิพืชผลทางการเกษตรเช่นกนั ด้วยเหตุนี ้ประเดน็

ช้างป่าและสัตว์ป่าออกหากินนอกพ้ืนท่ีจึงเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ใน

ระดับสากลทีก่ระทบต่อทัง้ชวีติและทรพัย์สนิของมนษุย์ เศรษฐกจิท้องถิน่ และวถิชีีวติ 

ของผูค้นทีอ่ยูใ่นพืน้ทีข่ดัแย้งระหว่างคนกบัสตัว์ป่า ค�าถามส�าคญัคอื เราจะรกัษาสมดลุ

ระหว่างความต้องการของช้างป่ากบัคนได้อย่างไรในปัจจุบนั?

คนกับช้าง
พลวัตการอยู่ร่วมกัน
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ปัจจุบันมีช้างป่าอาศัยอยู่ในประเทศไทยประมาณ  

3,000-3,500 ตัว ซึ่งหากจัดตามเกณฑ์บัญชีแดงของสหภาพ

ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International  

Union for Conservation of Nature’s Red List of  

Threatened Species) ประชากรช้างป่าเอเชยีใน 13 ประเทศ

ของทวปีเอเชยีถอืว่าอยู่ในสถานภาพใกล้สญูพนัธ์ุ จากการลดลง 

ของพ้ืนที่ป่าเนื่องจากการขยายพื้นที่อยู่อาศัยและท�ากินของ

มนษุย์ จนพืน้ทีเ่กษตรกรรมเพิม่ขึน้โอบล้อมป่า อกีทัง้ยงัมีการ

ล่าช้างในประเทศเมียนมาเพื่อเอางาและเอาหนังมาท�าลูกปัด

ประดับเป็นสร้อยคอและสร้อยข้อมอืเสริมมงคลอีกด้วย ท�าให้

สถานการณ์ช้างป่าในบางประเทศก�าลงัใกล้สญูพนัธุ ์โดยเฉพาะ 

ช้างป่าในเวียดนามที่ลดลงเหลือเพียง 100-130 ตัวเท่านั้น1  

ส่งผลให้คณะผู ้เช่ียวชาญช้างป่าเอเชียจัดช้างกลุ ่มนี้อยู ่ใน

สถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered)  

ด้วยเหตนุี ้ ประชากรช้างป่ารอบประเทศเพือ่นบ้านของไทยจงึ

มแีนวโน้มทีล่ดลง ทัง้ในประเทศกมัพชูา ลาว อนิโดนเีซยี และ

เมยีนมา2 (ภาพที ่1)

ภาพท่ี	1	พ้ืนท่ีปรากฏและจำานวนประชากรช้างป่าเอเชีย	

ภาพ: Asian Elephant Species Specialist Group (AsESG) Thailand Forum, 2017

แม้ประเทศไทยจะมีสถานการณ์ของประชากรช้างป่าที่ดีกว่า 

อีกหลายประเทศ โดยกลุ่มป่าท่ีมีจ�านวนช้างป่ามากที่สุดคือ  

กลุ่มป่าตะวันตก รองลงมาคือ กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่  

กลุ่มป่าภูเขียว-น�้าหนาว กลุ่มป่าแก่งกระจาน-กุยบุรีและกลุ่ม

ป่าตะวนัออก (ภาพที ่ 2) ด้วยมาตรการและระบบการอนรุกัษ์ 

ที่เข้มข้นในการอนุรักษ์สัตว์ป่า ท�าให้ประชากรช้างป่าไทย 

ค่อนข้างมแีนวโน้มคงทีใ่นรอบทศวรรษทีผ่่านมา และมรีายงาน

ในบางกลุ่มประชากรของพ้ืนทีอ่นรุกัษ์ทีช้่างป่ามจี�านวนเพิม่ขึน้ 

เช่น กลุม่ป่าตะวนัออก และกลุม่ป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ เป็นต้น

ฝูงช้างในดงคน:	
สถานการณ์ช้างป่าในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน	

ภาพ: Asian Elephant Species Specialist Group (AsESG) Thailand Forum, 2017

ภาพท่ี	2	
การกระจายและจำานวนช้างป่าในแต่ละกลุ่มป่า 
ของประเทศไทย
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แต่ผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบนิเวศที่ 

ถิ่นอาศัยช้างป่าถูกบีบให้ลดลง ไม่สมดุลกับประชากร

และนิสัยของช้างป่าที่ต้องการพื้นที่กว้างไกล ท�าให ้

บางพืน้ทีท่ีช้่างป่าถกูโอบล้อมด้วยชุมชนมสีภาพคล้ายกบั 

ช้างติดเกาะ หรือบางพื้นที่ที่เคยเป็นเส้นทางในอดีตที่

ช้างป่าเคยเดินทางหากินมาหลายชั่วรุ่น ถูกแทนที่ด้วย

ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม เข่ือน หรือถนน ดังน้ันช้าง 

ในบางกลุ่มป่าจึงมีแนวโน้มการอยู่รอดท่ีอาจไม่ยั่งยืน 

ในอนาคต โดยเฉพาะช้างป่าในพื้นท่ีภาคเหนือและ 

ภาคใต้ และบางพื้นที่ในภาคอีสานท่ีมีจ�านวนช้างป่า 

ต�า่กว่า 50 ตวั บวกกับผนืป่าขนาดเลก็ท่ีถูกตดัขาด ลกูโซ่ 

ของระบบนิเวศทางธรรมชาติที่ถูกเปลี่ยนแปลงนี้เอง 

ท�าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า  

เป็นภัยคุกคามต่อทั้งความอยู ่รอดของช้างป่าและ

คุณภาพชีวิตของมนุษย์ 

ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง:	
ผลกระทบต่อชีวิต	ทรัพย์สิน	และ
สุขภาวะ	

ความขัดแย ้งระหว ่างคนกับช ้างป ่าในไทยเป ็น

ปรากฏการณ์ใหม่ที่ช ้างออกมากินพืชไร่อย่างเต็ม

รูปแบบ มีรายงานครั้งแรกท่ีเขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่า

สลักพระ จ.กาญจนบุรี และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 20 ปีที่แล้ว เมื่อมีเหตุการณ์

ตอบโต้ของมนุษย์ท่ีวางสารเคมีในสับปะรดให้ช้างกิน

จนช้างป่าเสียชีวิต ท�าให้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง 

คนกบัช้างป่าเป็นทีร่บัรูข้องสงัคมไทยมากขึน้ หลงัจากนัน้ 

ปรากฏการณ์ที่ช ้างป่าออกมากินพืชไร่ เริ่มมีการ 

กระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย ปัจจุบันปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าได้ยกระดับความ

รุนแรง โดยท้ังคนและช้างป่าต่างประสบความสูญเสีย 

ตั้งแต่ปี  2555-2561 งานวิจัยของส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น พบว่า  

ประเทศไทยมีจ�านวนเหตกุารณ์ทีค่นและช้างป่าบาดเจ็บ 

ช้างป่าเสียชีวิตจากแนวรั้วไฟฟ้าของชาวบ้านในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ภาพ: อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

และเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีช้างป่าเสียชีวิตจากความขัดแย้ง

สะสม 25 ตัว และคนเสียชีวิต 45 คน โดยที่ความสูญเสียของคน 

มสีาเหตหุลกัมาจากการเข้าผลกัดนัช้างป่าในระยะกระชัน้ชดิ (25%) 

เช่น การใช้ประทัดเข้าไปจุดไล่ช้างป่าในระยะใกล้ ส่วนสาเหตุ

หลักที่ช้างตาย คือ รั้วไฟฟ้าป้องกันช้างป่า (72%) ปัญหาความ

ขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าได้กระจายครอบคลุมไปแล้วกว่า 43 

จังหวัดของประเทศไทย และมีระดับความรุนแรงสูงสุดในกลุ่มป่า 

ตะวันออกและกลุ่มป่าตะวันตก3 เมื่อมองในระดับภูมิภาคเอเชีย 

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าส่งผลให้มีผู้คนเสียชีวิต 

โดยเฉลี่ย 600 คน/ปี และช้างป่าเสียชีวิต 450 ตัว/ปี ซึ่งเป็นตัวเลข

ของความสูญเสียที่มากอย่างน่าตกใจ4 

ในด้านความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร เกษตรกรชาวไร่ที่

ปลกูข้าว ข้าวโพด สบัปะรด มนัส�าปะหลงั มกัได้รบัความเสยีหายจาก

การเข้ามาหากินของช้างป่า ไม่เพียงเท่านั้น ชาวสวนที่ปลูกทุเรียน 

ลองกอง ในภาคตะวันออกและภาคใต้ ก็ได้รับความเสียหายจาก

การท่ีช้างป่าเข้ามากินผลผลิต โดยเฉพาะทุเรียน ซ่ึงมีมูลค่าสูงมาก

ต่อต้น (40,000 บาท/ต้น ในปีทีใ่ห้ผลดี) บางคร้ังช้างป่ามพีฤตกิรรม

ล้มต้นทุเรียนด้วย นอกจากนี้ บ้านที่ปลูกพืชอาหารไว้ใกล้ป่าอาจได้
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ภาพท่ี	3	สาเหตุคนและช้างป่าบาดเจ็บและเสียชีวิต	
รับความเสียหายเมื่อช้างป่าแวะเวียนมากินพืชผลที่

ปลูกไว้ใกล้บ้าน ในบางเหตุการณ์ ช้างป่าพังก�าแพง

หรอืยืน่งวงเข้ามาล้วงกนิเกลอื น�า้ปลา หรอืกะปิด้วย 

สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คน โดยเฉพาะบ้านท่ีมี 

ผู้สูงอายุหรือเด็กพักอาศัยอยู่ บางพื้นที่ช้างอาศัย

หากินนาน 3 เดือนในพื้นท่ีเกษตรของชุมชน  

แต่บางพืน้ทีช้่างเข้ามาแวะเวยีนตลอดฤดกูาลเกบ็เกีย่ว 

ซึง่อาจกินเวลาถงึ 6 เดอืน ท�าให้ชาวบ้านท่ีเฝ้าระวงัช้าง 

มีอาการอ่อนเพลีย นัยน์ตาแดงก�่า บางรายมีปัญหา

สุขภาพสะสมมาก่อน เช่น มีโรคความดันโลหิตสูง  

จงึอาจซ�า้เตมิให้คนทีอ่ยูใ่กล้ช้างป่ามสีขุภาวะทีย่�า่แย่ 

แต่ปัญหาสขุภาพของคนเฝ้าช้างและได้รบัผลกระทบ

จากช้างป่าเหล่านี้ยังไม่มีงานวิจัยศึกษาและติดตาม

อย่างเป็นระบบในประเทศไทย 

ภาพ: พิเชฐ และคณะ, 2561

สายใยที่ซ้อนเร้น:	 
เหตุแห่งปัญหา

ช้างป่าเพิ่มขึ้น อาหารในป่าลดลง ช้างเลี้ยงเอามา

ปล่อยหรือเปล่า? อะไรคือสาเหตุของปัญหาที่ช้าง

ป่าออกมาจากป่า ค�าถามเหล่านี้ ทั้งคนทั่วไปและ 

นักวทิยาศาสตร์ต่างสงสยัและถามถงึท่ีมาของปัญหา 

จากงานวจิยัทัง้ในและต่างประเทศ เราได้ค�าตอบจาก

หลักฐานท่ีบ่งชี้ว่า พื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นของ

มนุษย์ที่อยู่ติดชายป่าเป็นปัจจัยหลักร่วมกับการ 

ลดลงของพื้นที่ป่า และแรงขับทางชีววิทยาเพื่อ

การอยู่รอดและสืบพันธุ์ของช้าง ด้วยการแข่งขัน 

เพือ่หาคู ่รวมทัง้ขอบเขตการหากนิท่ีตามธรรมชาติ

มีระยะกว้างไกลกว่า 10-100 ตารางกิโลเมตร5,6 

เป็นค�าตอบ

ปัจจัยเหล่าน้ีกระตุ้นให้ช้างออกมาหากินพืชเกษตร

นอกพื้นที่ป่ามากขึ้นกว่าในอดีต อย่างไรก็ดี สาเหตุ

ท่ีช ้างป่าออกนอกพื้นที่ป ่ามีความแปรผันตาม

สภาพระบบนิเวศและพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีต่อ

ระบบนิเวศ จากงานวิจัยทั้งในไทยและต่างประเทศ มีหลักฐานยืนยัน

ถึงความถ่ีและความน่าจะเป็นของการพบความขัดแย้งระหว่างคนกับ

ช้างป่าสูงขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีบ่อน�้าอยู่ใกล้ป่า และมีพืชอาหาร

บางชนิดที่ช้างชอบ เช่น กล้วย อ้อย ในพ้ืนที่สวน รวมถึงการอยู่ใกล้

ชิดติดกันของมนุษย์และช้างป่าจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โดย

มนุษย์ เช่น การสร้างหมู่บ้านในเส้นทางอดีตของช้างป่า นอกจากนี้  

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกยังส่งผลต่อความขดัแย้งระหว่าง

คนกบัช้างป่า โดยปรมิาณน�า้ฝนทีล่ดลงส่งผลให้ช้างออกมารุกพชืไร่มากขึน้7  

สรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงพื้นที่บนโลกที่มนุษย์ครอบครองภูมิทัศน์ 

(human-dominated landscape) ด้วยการเปลี่ยนแปลงป่าให้เป็น 

ถิน่อาศยัและแหล่งผลติอาหาร ท�าให้ช้างท่ีมคีวามสามารถในการปรบัตวั 

และเรียนรู้ สามารถด�ารงชีพในพื้นที่ของมนุษย์ได้แม้จะมีความเสี่ยง 

เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงจากพืชอาหาร น�้า และพื้นที่พักอาศัย  

(high risk, high gain hypothesis) โดยช้างป่าได้ปรับตัวเรียนรู้ และ

คุ้นเคยกับมนุษย์ได้เร็วมากจนเราคิดว่าเป็นช้างเลี้ยง โดยปรากฏการณ์

ที่ช้างก�าลังปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับมนุษย์นี้ก�าลังเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก 
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ภาครัฐโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช  

ได้น�ายุทธศาสตร์การจัดการช้างป่าในพื้นท่ีอนุรักษ์ ด้วยการ

ปรับปรุงแหล่งอาศัยช้างป่า สร้างแหล่งน�้า แหล่งอาหารใน

พื้นที่ป่าเพ่ือเพิ่มศักยภาพพื้นที่อาศัยให้มีความเหมาะสมกับ

ช้างป่ามากขึ้น โดยน�าร่องปรับปรุงแหล่งอาศัยในพื้นที่ป่าที่

ประชาชนได้รับผลกระทบรุนแรงจากช้างป่า เช่น กลุ่มป่า

ตะวันออก กลุ่มป่าภูเขียว-น�้าหนาว และกลุ่มป่าตะวันตก  

ส่วนปัจจยัคกุคามจากมนษุย์กเ็น้นการลาดตระเวนเชงิคณุภาพ

บนฐานข้อมูลการปรากฏสัตว์ป่าและภัยคุกคาม ส่วนการลด

ผลกระทบและความสูญเสียทางกรมอุทยานฯ ได้ด�าเนินการ

สร้างแนวป้องกันรูปแบบต่างๆ เช่น รั้วกึ่งถาวร รั้วไฟฟ้า และ

ขุดคู โดยในปี 2563 ได้ก่อสร้างรั้วป้องกันช้างป่าในหลาย

พื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการติดตามช้างป่าด้วยการติดปลอกคอ

สัญญาณดาวเทียมศึกษาการเคลื่อนที่ของช้างป่า เพื่อทราบ

พฤติกรรมและปัจจัยทางนิเวศที่จะน�าไปสู่การออกแบบการ

จัดการที่เหมาะสมกับพฤติกรรมช้างป่าในระดับภูมิทัศน์ 

ผืนป่าด้วย

แต่ภาครฐัไม่สามารถแก้ปัญหาใหญ่เช่นปัญหาช้างเพยีงล�าพัง 

เม่ือผนวกกับปัจจัยทางภูมิสังคมที่มนุษย์เป็นผู้ก�าหนดและ 

มคีวามซับซ้อนมากกว่าองค์ความรูด้้านนเิวศวทิยาและชวีวทิยา  

โดยเกี่ยวพันกับความรู้สึก ค่านิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรม

ท่ีมีต่อช้าง และทัศนคติของคนที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  

บางครัง้การท�างานกอ็าจสร้างความขดัแย้งระหว่างคนกบัคน 

โดยบางคนอยากให้เอาช้างออกไปให้หมด ค�าถามต่อมาคอืจะ

เอาฝงูช้างกว่า 100 ตวั ไปอยูต่รงไหน บางคนกร็กัช้าง อยากให้

ช้างมาใช้พื้นที่ใกล้บ้าน แต่ก็กระทบกับเพื่อนบ้านเวลาช้างไป

เหยยีบท่อน�า้ หรอืทบุโอ่งของคนข้างบ้านแตกเสยีหาย เป็นต้น

ปัจจุบันภาคประชาสังคม ท้ังองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบัน

การศึกษา ภาคเอกชน นักวิจัย และชาวบ้าน ได้ขับเคลื่อน

งานการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง ด้วยการ

ดึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเข้ามามีส่วนร่วม กลุ่ม

ชาวบ้านในหลายพืน้ทีพ่ยายามตัง้กลุม่จติอาสาเพือ่ดแูลช้างป่า 

ไม่ให้เข้าใกล้ชุมชนเกินไป และแจ้งเตือนต�าแหน่งช้างป่า 

แก่พี่น้องประชาชน เช่น กลุ่มจิตอาสาเฝ้าระวังช้างป่าภูหลวง  

จ.เลย กลุ ่มเฝ้าระวังช้างป่ากาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  

ที่ชุมชนพยายามสร้างระบบจัดการดูแลช้างป่าด้วยตนเอง 

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มประชาชนเฝ้าระวังช้างป่าในพื้นที่เขาใหญ่ 

และเขาสอยดาว จ.จันทบุรี ขณะที่องค์กรพัฒนาเอกชน เช่น 

กองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund: WWF) สมาคม

อนุรักษ์สัตว์ป่า (Wildlife Conservation Society: WCS) 

และ Zoological Society of London (ZSL) ประเทศไทย 

ได้ด�าเนินโครงการทั้งการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างระบบการ

จัดการช้างป่า การสร้างแนวร้ัวกึง่ถาวรกนัช้าง ระบบแจ้งเตอืน  

(early warning system) จากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า  

และศึกษาข้อมูลพฤติกรรมช้างป่าอย่างเป็นระบบมากขึ้น 

ร่วมกับประชาชนและรัฐในพ้ืนท่ี จากงานวิจัยในชุดโครงการ

วิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการอยู่ร่วมระหว่างคนกับช้างป่าฯ8 

ที่ให้ชุมชนได้ท�าวิจัยเพื่อหาแนวทางการอยู่ร่วมกับช้างป่าใน

ระยะยาวด้วยตนเอง พบว่าการปรับตัวของชุมชนเพื่อสร้าง

การจัดการช้างป่าร่วมกันระหว่างภาคส่วนในพื้นที่ จะช่วยลด

ปัญหานี้ได้ในระยะยาว9 

ปัจจัยส�าคัญอันหนึ่งที่ชุมชนค้นพบในการสร้างระบบเพื่อ

จัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในงานวิจัย คือ 

การจัดการปัญหาช้างป่าต้องท�าเป็นเครือข่าย และสร้าง 

การมีส่วนร่วมกับผู้คนหลายระดับ หลายกลุ่ม เพื่อให้วิธีการ

มีประสิทธิภาพและเกิดการส่งต่อความรู้ จากงานวิจัยพื้นที่

ภูหลวง สถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง ได้ร่วมกับแกนน�าชุมชน

รวบรวมเครือข่ายชุมชนรอบป่าภูหลวง เพื่อศึกษาวิจัยช้างป่า

ทั้งในเชิงพฤติกรรม และสังเคราะห์การเฝ้าระวังที่ปลอดภัย

มากขึ้น ได้ข้อสรุปว่า การคลุกคลีสร้างเครือข่ายท�าให้ชุมชน 

เกิดการยอมรับและเริ่มใช้วิธีการที่ปลอดภัยและสันติกับ 

ช้างป่ามากขึ้น

ภาพ: https://www.benarnews.org/thai/news/TH-elephants03132017121853-.html
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แสงสว่างของการอยู่ร่วมกัน

ในประเทศไทย นับต้ังแต่อดีต ช้างได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ของวิถีชีวิตผู้คนที่อยู่ใกล้ป่าธรรมชาติทั่วทุกภูมิภาคของ

ไทย แต่เมื่อมนุษย์เพ่ิมจ�านวนขึ้นและขยายที่ท�ากินรุกป่า

เข้าไป ท�าให้เกิดการเผชิญหน้ากันจนน�ามาซึ่งความสูญเสีย 

ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านที่อยู ่ใกล้ป่า แม้ว ่า 

แนวทางการสร้างการอยู ่ร ่วมกัน หรือหลุดจากความ 

ขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ยังมีหนทางที่ทอดยาวไกล 

แต่วันนี้ชุมชน รัฐ และนักวิจัยสาขาต่างๆ ได้ขบคิด และ

หาทางออก ด้วยเคร่ืองมือที่หลากหลาย แต่หัวใจส�าคัญ 

อันหนึ่ง นอกจากการฟังเสียงช้างป่า เข้าใจพฤติกรรมช้าง 

มากขึ้น ด ้วยงานวิชาการและเทคโนโลยีต ่างๆ แล้ว  

กค็อืการฟังเสยีงคนอย่างตัง้ใจ และรกัษาสมดลุของคุณภาพ

ชีวิตมนุษย์ ด้วยการออกแบบปรับเปลี่ยนระบบนิเวศใหม่ 

ที่ค�านึงถึงช้าง คน และความผันผวนของสภาพอากาศ 

ในอนาคต เพื่อน�าไปสู ่การสร้างสันติและสมดุลในการ 

อยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าได้อย่างยั่งยืน

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ในภูมิทัศน์เกษตรนับ

เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีถึงรากของปัญหา ในระดับงานวิจัย  

ผู้วิจัยในพื้นที่ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เร่ิมค้นหาพืชที่ช้างป่า 

ไม่กนิ และทนต่อการท�าลายของช้างป่า และทดลองปรบัเปล่ียน 

พืชในแปลงขนาดเล็ก ทีมวิจัยทองผาภูมิ และมูลนิธิสืบ 

นาคะเสถียร ได้ค้นพบพืชที่ช้างป่าไม่กินในพื้นที่กว่า 20 ชนิด 

ทมีวจัิยได้เลอืกกาแฟ และขมิน้ มาแปรรปูเพือ่สร้างรายได้ให้กบั

เกษตรกรในกลุม่ท่ีได้รบัผลกระทบจากช้างป่า อกีแนวทางหนึง่

หากป้องกันไม่ได้ก็ใช้ประโยชน์แทน ซึ่งทีมวิจัยในชุดโครงการ

พืน้ทีเ่ขาใหญ่ ได้เก็บข้อมูลพ้ืนทีช้่างป่าและสัตว์ป่าออกมานอก

พื้นที่ป่า เพื่อท�าเป็นจุดชมสัตว์ป่าให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ใน

ระยะเริ่มต้นในการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานการท่องเที่ยว

ดูสัตว์ป่าโดยชุมชน 

ทั้งนี้ การรักษาสมดุลระหว่างความต้องการของช้างป่ากับคน 

ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ได้ผล โดยโครงการที่เป็นรูปธรรมคือ 

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ 

กุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ.ประจวบคีรีขันธ ์  

ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นเหมือนแสงสว่างที่ชี้ให้เห็นถึง

หัวใจส�าคัญของการแก้ปัญหาคนกับช้างป่าบนหลักวิชาการ

และการมีส่วนร่วม ขณะเดียวกันโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์  

ในพระบรมราชปูถมัภ์ ได้ด�าเนนิการจดัสมดลุระหว่างคนกบัช้างป่า  

โดยแบ่งพื้นที่เพื่อการจัดการเป็นสามส่วน ได้แก่ 1. พื้นที่ช้าง  

2. พื้นที่พักช้าง และ 3. พื้นที่ชุมชน ซึ่งแนวคิดพื้นที่พักช้าง 

เปรียบเสมือนพื้นที่กันชนได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจใน

พฤติกรรมช้าง และให้ความส�าคัญกับคุณภาพชวีติคน และสวสัดิภาพ 

ช้างป่า เพือ่สร้างการอยูร่่วมกนัในพืน้ท่ีอนัจ�ากัดของพืน้ทีป่่าได้

ภาพ: https://www.artofit.org/image-gallery/807833251911666913/เรือ่งเล่าระหว่างทาง-กยุ- 
ต�านานคนเล้ียงช้าง




